
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri dengan pesatnya perubahan dunia seiring dengan 

adanya digitalisasi selama 20 tahun terakhir telah memberikan kemudahan dalam 

hidup manusia dalam mengakses informasi apapun secara cepat tanpa Batasan. Ini 

adalah transformasi paling signifikan hingga kehidupan masyarakat saat ini dan 

termasuk proses bisnis dalam kehidupan sehari-hari yang sedang berlangsung 

(Hagberg et al., 2016). Digitalisasi telah mempengaruhi kehidupan sosial 

masyarakat manusia secara signifikan setelah munculnya jejaring sosial digital 

yang dikenal dengan media sosial (Nurhandayani et al., 2019) 

Pengguna internet di Indonesia berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan menyebutkan total pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 

mencapai 160.0 juta pengguna aktif di media sosial. Laporan We Are Social 

mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 272,1 juta, sedangkan 

pengguna internetnya 64% yakni sebesar 175.4 juta. (Detik.com, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Data Pengguna Internet dan Media Sosial 2020 

(Sumber: https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta- 

pengguna-internet-di-indonesia) 
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Berdasarkan gambar 1.1. diatas, bila dilihat dari jumlah pengguna 

internetnya, maka dapat diketahui bahwa seluruh pengguna internet di Indonesia 

sudah mengakses media sosial. We Are Social menyebutkan dari 175.4 juta 

pengguna internet, 160.0 juta diantaranya pengguna aktif di media sosial dengan 

penetrasi 59%. Bila dibandingkan dengan 2019, maka tahun 2020 We Are Social 

menemukan ada peningkatan 10 juta orang Indonesia yang aktif di media sosial 

(Detik.com, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2. Media sosial paling aktif di Indonesia tahun 2020 

(Sumber: https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta- 

pengguna-internet-di-indonesia) 

 
 

Berdasarkan gambar 1.2. bisa dilihat bahwa media sosial yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu Youtube sebanyak 88% dari 

jumlah populasi masyarakat Indonesia, popularitas Youtube saat ini disebabkan 

oleh tingginya nilai guna platform berbagi video tersebut terhadap pengguna 

internet (Detik.com, 2020) 

Youtube menjadi salah satu media sosial untuk melakukan promosi 

bisnis, Youtube adalah layanan berbagi video gratis melalui internet yang 

menawarkan semua jenis video dari video musik, berita, film hingga konten gaya 

hidup seperti makeup, style fashion, dan games, misalnya kami menemukan 
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saluran penyanyi terkenal Indonesia (Raisa6690), Video Games (Jess No Limit) 

dan merek mengunggah iklan (Tokopedia). Sama halnya dengan Instagram, siapa 

pun yang memiliki akun dapat mencoba menjadi popular Vlogger seperti 

@Awkarin (6.3 Juta), @Arief Muhammad (2.5 Juta) dan @Rachelvennya (5 juta) 

pengikut di Instagram. Hal ini karena Youtube dan Instagram mudah diakses dari 

smartphone dansedang menjadi media sosial pendongkrak eksistensi paling tinggi 

di kalangan anak muda (Ridwan, 2016). 

Fenomena pertumbuhan pengguna Youtube di Indonesia yang ada saat 

ini merupakan sebuah peluang yang banyak dimanfaatkan oleh sebagian pemasar 

organisasi atau perusahaan dapat memasarkan produk atau jasa yang mereka 

tawarkan. Pandemi COVID-19 membawa beberapa variasi baru terkait jenis-jenis 

video diunggah di Youtube. Tren ini mulai terlihat sebelum pertengahan Maret 

2020, ada tutorial video mencuci tangan dengan baik dan benar, berolahraga di 

rumah sampai membuat riasan wajah di masa karantina, virus corona muncul di 

tengah angkapengguna aktif media sosial di dunia sangat tinggi, yaitu 3.6 miliar 

orang. Berdasarkan data dari statistica.com, pengguna aktif media sosial 

Facebook pada 2020 mencapai 2,4 miliar, Youtube 2 miliar, Whatsapp 1.6 miliar, 

Instagram 1 miliar, dan Twitter 340 juta (Kompas.com, 2020) 

Tingginya frekuensi minat audiens terhadap Youtube tentu tak terlepas 

dari kreator lokal maupun internasional yang menjadi penyedia konten dalam 

setiap unggahan video miliknya. Slogan Youtube broadcast yourself menjadi daya 

tarik tersendiri bagi para konten kreator untuk menyalurkan karyanya yang tidak 

memiliki tempat di media komersial seperti televisi (Ulya, 2019) 

Dengan munculnya kelompok selebriti digital seperti blogger dan 

Vlogger (Chalal 2016). Beberapa peneliti berpendapat bahwa informasi lebih 

kredibel jika disampaikan oleh reviewer produk/vlogger daripada selebriti mapan 

(Camahort, 2016) 

Dalam konteks pemasaran dan promosi, para digital influencer ini 

menjalankan fungsi promosi dari mulut ke mulut atau yang dikenal dengan Word 

of Mouth (WOM). Sebuah survei statistik dari majalah Forbes mengungkapkan 

bahwa 92% konsumen lebih percaya kepada influencer dibandingkan iklan atau 

cara endorse tradisional melalui selebriti. Maka tak aneh jika digital influencer ini 
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dapat menjalankan fungsi promosi lebih efektif melalui word of post (Evelina & 

Handayani, 2018) 

Fenomena Sosial media Influencer penting bagi pemasar yang ingin 

mengembangkan hubungan dengan konsumen melalui media sosial dalam hal ini 

Youtube (Rybaczewska et al., 2020). Influencer berkolaborasi dengan perusahaan 

dengan membuat postingan tentang produk atau layanan merek, dan dibayar atas 

upaya mereka untuk menyebarkan berita. Vlogger menampilkan rasa diri yang 

lebih melalui komunikasi langsung ke kamera mereka, membuat vlogging sebagai 

hasil realisasi diri dari upaya kreatif individu mereka (Jerslev, 2016) Jadi dalam 

memilih brand influencer, perusahaan harus lebih mengandalkan selebriti online 

atau vloggers yang dapat dihubungkan dengan konsumen, komposisi gambar dan 

relevansi selebriti dengan produk adalah yang paling berpengaruh, yang penting 

untuk memastikan kesuksesan dalam periklanan media sosial (Djafarova & 

Rushworth, 2017) 

Di Indonesia, Istilah Vlogger sendiri kerap dipertukarkan dengan Content 

Creator atau Youtuber. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Vlogger kini perlahan 

menjadi sebuah profesi atau inovasi entrepreneurship yang menjanjikan (Conway, 

2014). Youtube juga akan memberikan penghargaan yang diberikan kepada 

Youtuber atas kerja kerasnya dalam membangun channel hingga mendapatkan 

puluhan juta viewer atau ratusan juta subscriber, melalui play button berupa silver 

yang telah memiliki seratus ribu subscriber, Gold satu juta lebih subscriber, 

diamond sepuluh juta subscriber dan Ruby seratus juta subscriber (Ulya, 2019). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Himmatul Ulya (2019) menemukan 

bahwasannya proses komodifikasi pekerja Youtuber pemula terjadi karena adanya 

proses alienasi, mistifikasi, reifikasi dan naturalisasi. Alienasi yang terjadi kepada 

Youtuber berupa proses pembuatan konten yang dilakukan tanpa batas waktu 

yang tidak ditentukan, sehingga Youtuber tidak memiliki waktu untuk dirinya 

sendiri dan selalu berfokus pada konten yang akan disuguhkan kepada khalayak, 

terlebih bagi Youtuber pemula yang tidak dapat menikmati sepenuhnya hasil kerja 

dan kreativitas yang telah dilakukan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Maria 

Rybaczewska (2020) menemukan bahwasannya Hubungan Pemirsa dan Vlogger 

menjadi dua arah yang memperoleh kredibilitas saat Youtuber membuat konten 
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vlog di masa mendatang. Dalam hal ini, sejalan dengan penelitian Shiya dan 

Maulana (2018) Vlogger memiliki pengaruh yang positif antara variabel 

kredibilitas influencer terhadap variabel sikap merek. 

Penelitian yang dikemukakan oleh Hovland, Janis, dan Kelley (2015) 

yaitu Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility Theory). Asumsi dasar dari 

teori ini adalah menyatakan bahwa seseorang dimungkinkan lebih mudah 

dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya cukup kredibel. “High credibility 

sources had a substantially greater immediate effect on the audience’s opinions 

than low credibility sources” (Hovland, 2007). Hovland menggambarkan peranan 

kredibilitas dalam proses penerimaan pesan dengan mengemukakan bahwa para 

ahli akan lebih persuasif dibandingkan dengan bukan ahli. Suatu pesan persuasif 

akan lebih efektif apabila kita mengetahui bahwa penyampai pesan adalah orang 

yang ahli di bidangnya (Azwar, 2011). Terdapat tiga komponen kredibilitas 

pendukung selebriti (Ohanian, 1990) yaitu: Keahlian (Expertise), Dapat dipercaya 

(Trustworthiness) dan Daya Tarik (Attractiveness) 

Dari penjelasan penelitian terdahulu berbagai macam ulasan bagaimana 

membangun kredibilitas Vlogger sebagai sumber informasi tentang merek dan 

produknya. Salah satu tujuan penelitian saya adalah bagaimana seorang vlogger 

mendapatkan kredibilitas dan saya ingin mengecek kembali apakah di masa 

sekarang seorang Newbie Vlogger atau Vlogger baru mendapatkan kredibilitas 

brand dan produknya Muhammad Iqbal Jaffar atau pemilik akun Youtube MIJ 

Official dia adalah seorang Mahasiswa salah satu kampus di Kota Makassar dan 

merintis karir Youtube pada tahun 2018 awalnya dia mengabadikan sebuah 

momen perjalanan mereka keluar kota dalam bentuk video dan proses 

mendapatkan Subscriber MIJ Official berawal dari promosi teman ke teman dan 

untuk mendapatkan subscriber lebih MIJ Official berusaha keras untuk 

memikirkan ide konten dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 MIJ Official 

memulai ide konten tentang Traveling Vlog, Review Makanan dan Reaction 

Videos, tahun 2019 menambahkan ide konten mengandung larangan sensitif 

(Pemotongan Sapi Hari Raya Idul Adha) sehingga sudah mendapatkan 2 kali 

peringatan konten dari pihak Youtube dan pada tahun 2020 MIJ Official Fokus 

pada Konten Traveling, Reaction Video, Review makanan dan benda dan Live 
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Streaming Games dia telah berhasil mendapatkan lebih dari 100.000 Subscribe 

dan mendapatkan penghargaan dari Youtube yaitu Silver Play Button pada bulan 

November 2020. (MIJ Official, 2021) 

Akhzan Akhir Zaman adalah Youtuber dari Makassar yang sudah 

mendapatkan Silver Play Button, akun Youtube ini dibawah naungan Team, pada 

tahun 2018 Akhzan Akhir Zaman memulai konten yang berisi Tanda-Tanda Hari 

Kiamat dan Sejarah Islam dari sini mendapatkan viewers yang meningkat 

sehingga pada tahun 2019 menambahkan ide konten tentang Khilafah yang 

terinspirasi pada program salah satu TV Nasional Indonesia yaitu Khilafah 

Trans 7 dan pada tahun 2020 untuk meningkatkan subscriber menambahkan 

konten Akhzan Ensiklopedia dan Live Streaming tema Akhir Zaman (Akhzan 

Akhir Zaman, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Akun Channel Youtube Akhzan Akhir zaman dan MIJ Official 

(Sumber : Youtube 2021) 

 
Membuat konten terus menerus mendapatkan umpan balik dari audiens 

mereka dalam bentuk pertanyaan, perhatian, pujian, dan reaksi secara 

keseluruhan. Karena keterlibatan ini menciptakan rasa keterhubungan dengan 

pembuat konten, kami melihat bagaimana audiens dapat membangun hubungan 

interpersonal dengan influencer dan Influencer vloggers mendorong interaksi 

pengguna dari bagian komentar hingga tombol suka dan tidak suka (Nouri, 2018). 

Hubungan interpersonal dua arah antara Vloggers dengan pemirsa 

dimungkinkan melalui bagian komentar dan subscriber yang berfungsi untuk 

membangun kredibilitas dan kepercayaan. Kebanyakan vlogger menampilkan diri 
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mereka sebagai orang biasa dengan minat yang dapat dibagikan kepada pemirsa 

misalnya dalam hal style fashion. Tujuan kami adalah untuk menyelidiki aktivitas 

online dan interaksi timbal balik untuk mengidentifikasi metode yang membuat 

hubungan Newbie Vloggers dan pelanggan menjadi kredibel dan memposisikan 

vlogger sebagai sumber informasi yang kredibel untuk audiens mereka. 

 
1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus 

penelitian ini mengenai eksplorasi secara spesifik dan mendalam yang berkaitan 

dengan karir Vlogger Baru mendapatkan kredibilitas sebagai sumber informasi 

tentang merek dan produk. Sebagai bahan penjabaran dalam studi penelitian ini, 

rumusan masalah yang diperoleh adalah: Bagaimana Youtube Vlogger Baru 

merintis karirnya dan mendapatkan kredibilitas ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, fokus penelitian ini mengenai Untuk mengetahui bagaimana Youtube 

Vlogger Baru merintis karirnya dan mendapatkan kredibilitas sebagai tentang 

merek dan produknya. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam proses penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dalam pembelajaran 

teori maupun penerapan praktik 

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan 

2. Bagi Youtube Vlogger baru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada pihak 

Vlogger Baru yang terutama domisili Kota Makassar dan sekitarnya mengenai 

bagaimana cara mendapatkan kredibilitas sebagai merek dan produknya. 
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Sehingga dapat memberikan gambaran kepada vlogger baru atau brand yang 

akan membayar vlogger baru untuk mempromosikan produknya khususnya di 

Kota Makassar Sulawesi Selatan. 
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